KOSMETOLOGIN HOIDOT
KASVOHOIDOT
Kasvohoito
Alkupuhdistus, kuorinta ja naamio, tehoseruumi, silmänympärysvoide ja loppuvoide. sis.
kulmien siistimisen
Ultraäänipuhdistus
Ultraäänipuhdistus on tehokas ja hellävarainen ihon syväpuhdistus ja kuorinta, joka
samalla aktivoi ihon toimintoja. Uä.llä voidaan myös imeyttää tehoaineita hoitamaan ja
pehmittämää ihoa. Hoito sisältää alkupuhdistuksen, uä-hoidon, seerumi,
silmänympärysvoide, kasvovoide. sis. kulmien siistimisen.
Timanttihionta
Timanttihionta kuorii hellävaraisesti ja tehokkaasti kuolleen ihosolukon ihon pinnalta.
Timanttihionta-kasvohoito kirkastaa, uudistaa ja tasoittaa ihoa. Hoitokokonaisuuteen
sisältyy alkupuhdistus, timanttihionta, kostetuttava/rauhoittava naamio sekä heleyttävä
hoitovoide. sis. kulmien siistimisen. Sopii myös maksaläiskien, aknearpien sekä
laajentuneiden ihohuokosten hoitoon.
Täydellinen kasvohoito
Alkupuhdistus, kuorinta, tarvittaessa höyrytys ja mekaaninen puhdistus (milium,
mustapäät) ja kasvohieronta, koneellinen valoterapiahoito+ naamio. sis. kulmien
siistimisen. Valoterapiahoitoa käytetään erilaisten iho-ongelmien hoitoon (mm. acne,
epäpuhtaudet, acne rosacea= ruusufinni, couperosa, juonteet)
Mekaaninen ihonpuhdistus
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys/lämmitys kompressilla, mekaaninen puhdistus,
rauhoittava naamio, loppuvoiteet. sis. kulmien siistimisen
Nuoren Ihon puhdistus
Klassinen kasvohoito ihon tarpeiden mukaan. Alkupuhdistus, kuorinta, naamio, seruumi,
silmänympärysvoide ja loppuvoide. sis. kulmien siistimisen
Express kasvohoito kiireiselle ihmiselle
Nopea ihon puhdistus, kuorinta, pikanaamio tai seerumi silmänympärysvoide ja
kasvovoide
Couperosaihon erikoiskasvohoito
Klassinen ihonhoito yhdistettynä valoterapialaitehoitoon. Alkupuhdistus,
entsyymikuorinta, lyhyt hieronta, naamio, seerumi, loppuvoiteet. sis. kulmien siistimisen
Anti-ageing kasvohoito aikuisemmalle ihotyypille
Klassinen kasvohoito (puhdistus, kuorinta, hieronta, naamio, loppuvoiteet) yhditettynä
terapeuttiseen laitehoitoon + tehoseerumi. sis. kulmien siistimisen
RF-laitehoito kasvoille
Radiofrekvenssi kasvohoito kiinteyttää, liftaa, kutistaa ja siloitaa ihoa radioaaltojen ja
lämmön avulla. Metallinen hoitopää (2 eri kokoa) kitkaa ihoa ja aiheuttaa lämpöä
samalla parantaen kollageenin ja elastiinin tuotantoa samalla kun radioaallot imeytyvät
tehoaineet dermiksen saakka. Hoidossa ihon pintaa ei rikota ja sen tekemiseen liittyy
vähän riskejä, mutta hyödyt ovat sitäkin paremmat ihon kunnon parantumiseen. Hoidon
lopputulos tuntuu ja näkyy heti. Viikon välein tehtävällä sarjahoidolla (3 - 6 kertaa)
saadaan hoitotuloksesta pysyvämpi.
RF-laitehoito kasvoille, kaulalle ja decoltelle
WOW-Effect Erikoiskasvohoidot
Non-invasive Muscle lifting with Botox effect
“Lihasjumppa” kasvohoito Botox vaikutuksella. Kohottava ja kiinteyttävä vaikutus.
Hoito poistaa turvotuksia ja korjaa kasvojen ääriviivoja. Kirkastaa ja virkistää ihoa,
pienentää näkyviä ihohuokosia ja juonteita. Sarjahoitona parhaimmat tulokset 1-2 kertaa
viikossa 8-10 kerran hoitosarja. Sarjahoidot -15% ensimmäisen hoitokerran jälkeen.
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Non-invasive Collagen Thread Lifting
Hoidolla saavutetaan kimmoisampi iho ja terve ihonväri. Tasoittaa ihoa madaltaen
juonteita sekä kohottaa kasvojen muotoa. Collagen on ihomme tukiranka. Sarjahoitona
parhaimmat tulokset 1-2 kertaa viikossa 8-10 kerran hoitosarja. Sarjahoidot -15%
ensimmäisen hoitokerran jälkeen.
Ylellinen kasvohieronta +decollette alue
Hampaiden valkaisuhoito
valkaisugeelillä+ LED -valolla (3x10min) kertakäynti yht noin 45min
Hampaiden valkaisuhoito
valkaisugeelillä + LED –valolla (3x15min) kertakäynti yht noin 60min
JALKAHOIDOT
Jalkahoito
Kylpy, kovettumien poisto, kynsien leikkaus, kynsinauhojen ja ongelmakohtien hoito
sekä voide.
Spa-jalkahoito
Kylpy, kuorinta, kovettumien poisto, kynsien leikkaus, kynsinauhojen ja ongelmakohtien
hoito, hieronta sekä voide.
Kynsien leikkaus ja ohentaminen
Kynsien leikkaus, ohentaminen ja viilaus
Kynsien leikkaus
Syylän jäädytyshoito Cryo 1-3kpl /varsiluomen poisto jäädytyksellä
Sisäänkasvaneen kynnen (1kpl) oikaisuhoito Podofix menetelmällä
Sisäänkasvaneen kynnen oikaisuhoito seuraavat kerrat tai muun hoidon ohella
+lakkaus (lakan saa omaksi)
Varpaankynsien geelilakkaus
Lyhyt kylvetys, Kynsien sekä kynsinauhojen kevyt siistiminen, geelilakkaus/geelaus ja
voide.
Varpaankynsien geelilakkaus ranskalaisella
kotikäynnit T:reen alueella
VARTALOHOIDOT
Selän mekaaninenpuhdistus
Alkupuhdistus, kuorinta, höyrytys, mekaaninen puhdistus ja naamio.
Selän ultraäänipuhdistus/timanttipuhdistus
HIERONNAT
Klassinen hieronta
Klassinen hieronta on pinnallisia lihaksia rentouttavaa hierontaa j
Klassinen kuivaharjaus+ kokovartalohieronta (n.75min)
Kuivaharjaus +pesu kintailla + hieronta on pinallisia lihaksia rentouttavaa hierontaa.
Selkä/niska/hartiahieronta
Jalkahieronta n. 25min
Jalkojen desinfiointi ja hieronta jalkateristä polviin asti ja reisiin asti
Intialainen päähieronta
Rentouttava hieronta yläselän, decolteen, käsivarsien, pään ja kasvojen alueelle. Hieronta
tehdään asiakkaan istuessa tuolilla. kesto 25min.
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Kuumakivihieronta (60min)
Kuumakivihieronta on tehokas syvärentouttava hieronta koko keholle. Laukaisee
tehokkaasti lihasjännityksiä, tehostaa aineenvaihduntaa ja lymfaverenkiertoa,
tasapainottaa hermoston toimintaa, laukaisee stressiä, nopeuttaa kuona-aineiden
poistumista. Emme suosittele kuumakivihierontaa mikäli sinulla on alentunut
lämmönsietokyky, diabetes, heikentynyt tuntoaisti tai jokin perinteisen hieronnan vastaaiheista.
Kuumakivihieronta (45min)
Kuumakivihieronta on tehokas syvärentouttava hieronta koko keholle. Laukaisee
tehokkaasti lihasjännityksiä, tehostaa aineenvaihduntaa ja lymfaverenkiertoa,
tasapainottaa hermoston toimintaa, laukaisee stressiä, nopeuttaa kuona-aineiden
poistumista. Emme suosittele kuumakivihierontaa mikäli sinulla on alentunut
lämmönsietokyky, diabetes, heikentynyt tuntoaisti tai jokin perinteisen hieronnan vastaaiheista.
Koliikkivauvan refleksologia
hellävarainen hieronta vauvan koko keholle hoitamaan ja ehkäisemään koliikkia
Värianalyysi sisältää henk.koht. värikartan
henkilökohtainen värianalyysi + värikartta omaksi
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KÄSIHOIDOT
Käsihoito
Sisältää kynsien viilauksen, kynsinauhojen siistimisen, hieronnan ja värillisen
lakkauksen.
Spa-käsihoito
Käsien kuorinta, käsinaamio, käsihieronta, rasvaus, kynsinauhojen hoito sekä kynsien
muotoilu
Manikyyri + Geelilakkaus
Parafiinihoito
Parafiinihoito muun hoidon yhteydessä
Käsien kuorinta, kynsien ja kynsinauhojen hoito. Syväkosteuttava ja ihoa ravitseva
parafiini ja sen lämpö lievittää kipua, jäykkyyttä, tulehdusta, urheiluvammoja ja
lihaskouristuksia. Lämmin rauhoittava parafiini elvyttää myös verenkiertoa, avaa
ihohuokoset ja tasoitta juonteikasta ihoa.
KOSMETOLOGIN PAKETTIHOIDOT
Päästä varpaisiin paketti (kasvot, jalat, kädet)
Hemmottelevaa jalkahierontaa + puhdistavaa kasvohoitoa
Rentouttava selkähieronta + virkistävä kasvohoito
Kasvohoito + pikamanikyyri
Muokataan lisää paketteja tarpeittesi mukaan :)
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